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Ngày 25/09/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 1348/SNV-CCHC&VTLT 
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Phụ lục 1 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN  

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Công văn số 883 /STTTT-CNTT ngày 04 /10/2019) 

 

STT Tên TC/TCTP 
Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

  

1.  TCTP 1.6.1. Mức 

độ hoàn thành Kế 

hoạch tuyên truyền 

CCHC 

Yêu cầu:  

- Nội dung kế hoạch tuyên truyền phải xác 

định các nhiệm vụ cụ thể, có bố trí kinh 

phí thực hiện (thời gian ban hành Kế 

hoạch trong tháng 1 hàng năm); 

- Kết quả tuyên truyền CCHC phải thể 

hiện đầy đủ trong báo cáo định kỳ (Quý, 6 

tháng, năm) của đơn vị về CCHC và có tài 

liệu kiểm chứng.  

- Tính tỷ lệ theo các nội dung, nhiệm vụ 

đề ra theo Kế hoạch và tính điểm theo 

công thức quy định. 

- Kế hoạch Tuyên 

truyền CCHC năm 

- Nội dung báo cáo 

kết quả tuyên truyền 

CCHC định kỳ 6 

tháng, năm.  

- Tài liệu chứng 

minh kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ 

theo kế hoạch. 

2.  TCTP 1.6.2. Thực 

hiện các hình thức 

tuyên truyền  

Yêu cầu: 

TC 1.6.2.1: Triển khai tuyên truyền nội 

dung CCHC thông qua các cuộc họp giao 

ban, hội nghị sơ kết, tổng kết (tổ chức hội 

nghị riêng về CCHC hoặc lồng ghép nội 

dung CCHC trong các cuộc hội nghị sơ 

kết, cổng kết các lĩnh vực khác) và trên 

trang thông tin điện tử của đơn vị phải có 

chuyên mục CCHC, có đăng tin bài 

thường xuyên truyền truyền về CCHC. 

 

 

 

 

- Biên bản cuộc họp, 

hội nghị; giấy mời, 

tài liệu làm việc 

- Chuyên mục 

CCHC trên 

Cổng/Trang TTĐT 

và các bài viết đăng 

trên Cổng/Trang 

TTĐT các đơn vị. 

- Tài liệu kiểm 

chứng khác (nếu có). 

Yêu cầu: 

TC 1.6.6.2: Triển khai tuyên truyền nội 

dung CCHC thông qua các phương tiện 

thông tin, đại chúng 

 

- Hợp đồng tuyên 

truyền trên các cơ 

quan thông tấn, báo 

chí 

- Các phóng sự, 

video clip, bài viết 

tuyên truyền. 

- Tài liệu kiểm 

chứng khác (nếu có). 



STT Tên TC/TCTP 
Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

  

3.  TCTP 7.1.1. Kế 

hoạch ứng dụng 

CNTT  

Yêu cầu: 

+ Nội dung kế hoạch: Phải xác định đầy 

đủ các nội dung về ứng dụng và PT CNTT 

của đơn vị; kết quả đầu ra của từng nhiệm 

vụ trong Kế hoạch, nêu rõ trách nhiệm 

triển khai của các phòng, ban, đơn vị liên 

quan, chi tiết mốc thời gian hoàn thành các 

nhiệm vụ trong năm; 

+ Thời gian ban hành: Trong quý 4 của 

năm liền trước năm thực hiện kế hoạch 

Kế hoạch ứng dụng 

CNTT 

4.  TCTP 7.1.2. Mức 

độ hoàn thành kế 

hoạch ứng dụng 

CNTT 

 

Yêu cầu:  

Tính tỷ lệ theo các nội dung, nhiệm vụ đề 

ra theo Kế hoạch và tính điểm theo công 

thức quy định. 

Báo cáo kết quả ứng 

dụng CNTT 6 tháng, 

năm và thực tế kiểm 

tra tại đơn vị 

5.  TCTP: 7.1.3. Tỷ lệ 

trao đổi văn bản 

điện tử trong nội 

bộ cơ quan và với 

các cơ quan hành 

chính nhà nước 

trong tỉnh 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp số văn bản đi, 

đến trên hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và tổng số văn bản đi, đến thực tế rồi 

tính điểm theo công thức quy định 

Số liệu văn bản 

đi/đến trên hệ thống 

phần mềm và sổ văn 

bản (nếu có) 

6.  TCTP 7.1.4. Việc 

ứng dụng phần 

mềm chỉ đạo, điều 

hành công việc tại 

các phòng ban, đơn 

vị trực thuộc 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và điều hành 

trực tuyến và tính điểm theo công thức 

quy định 

Hệ thống phần mềm 

chỉ đạo, điều hành 

công việc tại đơn vị. 

Báo cáo kết quả ứng 

dụng CNTT 6 tháng, 

năm và thực tế kiểm 

tra tại đơn vị 

7.  TCTP 7.1.5. Chất 

lượng cổng thông 

tin điện tử 

Yêu cầu: Chấm điểm theo thang điểm của 

Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 

17/09/2014, Quyết định 739/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2017 và tính điểm theo công 

thức quy định 

Cổng/Trang TTĐT 

của đơn vị 

8.  TCTP 7.1.6. Tỷ lệ 

TTHC cung cấp 

trực tuyến mức độ 

3, 4 có phát sinh hồ 

sơ trong năm 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên Cổng dịch 

vụ công trực tuyến, báo cáo định kỳ của 

đơn vị và tính điểm theo công thức quy 

định 

Số lượng TTHC 

cung cấp trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên 

Cổng dịch vụ công 

9.  TCTP 7.1.7. Tỷ lệ Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên Cổng dịch hồ sơ TTHC được 



STT Tên TC/TCTP 
Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

  

hồ sơ TTHC được 

xử lý trực tuyến 

mức độ 3 

vụ công trực tuyến, báo cáo định kỳ của 

đơn vị và tính điểm theo công thức quy 

định 

xử lý trực tuyến mức 

độ 3 trên Cổng dịch 

vụ công 

10.  TCTP 7.1.8. Tỷ lệ 

TTHC được xử lý 

trực tuyến mức độ 

4 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên Cổng dịch 

vụ công trực tuyến, báo cáo định kỳ của 

đơn vị và tính điểm theo công thức quy 

định 

TTHC được xử lý 

trực tuyến mức độ 4 

trên Cổng dịch vụ 

công 

11.  TCTP 7.1.9. Tỷ lệ 

TTHC đã triển 

khai có phát sinh 

hồ sơ tiếp nhận/trả 

kết quả giải quyết 

qua dịch vụ BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và tính theo 

công thức quy định. 

 

Số liệu báo cáo 6 

tháng, cuối năm về 

dịch vụ BCCI 

12.  TCTP 7.1.10. Tỷ lệ 

hồ sơ TTHC được 

tiếp nhận qua dịch 

vụ BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và tính theo 

công thức quy định. 

 

Số liệu báo cáo 6 

tháng, cuối năm về 

dịch vụ BCCI 

13.  TCTP 7.1.11. Tỷ lệ 

kết quả giải quyết 

TTHC được trả 

qua dịch vụ BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và tính theo 

công thức quy định. 

 

Số liệu báo cáo 6 

tháng, cuối năm về 

dịch vụ BCCI 

14.  TCTP 7.1.12. Báo 

cáo định kỳ 6 

tháng, năm về kết 

quả ứng dụng 

CNTT 

Yêu cầu:  

+ Nội dung báo cáo: Phải xác đầy đủ các 

nội dung về ứng dụng và PT CNTT của 

đơn vị. 

+ Đầy đủ các loại báo cáo theo quy định 

Báo cáo kết quả ứng 

dụng CNTT tại đơn 

vị (6 tháng, năm) 

 

 



Phụ lục 2 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN  

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, 

THỊ XÃ 

(Ban hành kèm theo Công văn số 883  /STTTT-CNTT ngày 04 /10/2019 

 

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

 

1.  TCTP 1.6.1. Mức độ hoàn 

thành Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC 

Yêu cầu:  

- Nội dung kế hoạch tuyên truyền 

phải xác định các nhiệm vụ cụ 

thể, có bố trí kinh phí thực hiện 

(thời gian ban hành Kế hoạch 

trong tháng 1 hàng năm); 

- Kết quả tuyên truyền CCHC 

phải thể hiện đầy đủ trong báo 

cáo định kỳ (Quý, 6 tháng, năm) 

của đơn vị về CCHC và có tài 

liệu kiểm chứng.  

- Tính tỷ lệ theo các nội dung, 

nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch và 

tính điểm theo công thức quy 

định. 

- Kế hoạch Tuyên 

truyền CCHC 

năm 

- Nội dung báo 

cáo kết quả tuyên 

truyền CCHC 

định kỳ 6 tháng, 

năm.  

- Tài liệu chứng 

minh kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ 

theo kế hoạch. 

2.  TCTP 1.6.2. Thực hiện các 

hình thức tuyên truyền  

Yêu cầu: 

TC 1.6.2.2: Triển khai tuyên 

truyền nội dung CCHC thông 

qua các cuộc họp giao ban, hội 

nghị sơ kết, tổng kết (tổ chức hội 

nghị riêng về CCHC hoặc lồng 

ghép nội dung CCHC trong các 

cuộc hội nghị sơ kết, cổng kết 

các lĩnh vực khác) và trên trang 

thông tin điện tử của đơn vị phải 

có chuyên mục CCHC, có đăng 

tin bài thường xuyên truyền 

truyền về CCHC. 

- Biên bản cuộc 

họp, hội nghị; 

giấy mời, tài liệu 

làm việc 

- Chuyên mục 

CCHC trên 

Cổng/Trang 

TTĐT và các bài 

viết đăng trên 

Cổng/Trang 

TTĐT các đơn vị. 

- Tài liệu kiểm 

chứng khác (nếu 

có). 

Yêu cầu: 

TC 1.6.6.2: Triển khai tuyên 

truyền nội dung CCHC thông 

qua hệ thống truyền thanh, 

truyền hình cấp huyện; hệ thống 

truyền thanh cơ sở và các 

- Danh mục các 

phóng sự, clip, 

bài viết tuyên 

truyền phát trên 

sóng truyền thanh 

cấp huyện, hệ 



STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

 

phương tiện thông tin, đại chúng 

khác. 

 

thống truyền 

thanh cơ sở. 

- Hợp đồng tuyên 

truyền trên các cơ 

quan thông tấn, 

báo chí. 

- Tài liệu kiểm 

chứng khác (nếu 

có). 

3.  TCTP 7.1.1. Kế hoạch ứng 

dụng CNTT  

Yêu cầu: 

+ Nội dung kế hoạch: Phải xác 

định đầy đủ các nội dung về ứng 

dụng và PT CNTT của đơn vị; 

kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ 

trong Kế hoạch, nêu rõ trách 

nhiệm triển khai của các phòng, 

ban, đơn vị liên quan, chi tiết 

mốc thời gian hoàn thành các 

nhiệm vụ trong năm; 

+ Thời gian ban hành: Trong quý 

4 của năm liền trước năm thực 

hiện kế hoạch 

Kế hoạch ứng 

dụng CNTT 

4.  TCTP 7.1.2. Mức độ hoàn 

thành kế hoạch ứng dụng 

CNTT 

 

Yêu cầu:  

Tính tỷ lệ theo các nội dung, 

nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch và 

tính điểm theo công thức quy 

định. 

Báo cáo kết quả 

ứng dụng CNTT 

6 tháng, năm và 

thực tế kiểm tra 

tại đơn vị 

5.  TCTP: 7.1.3. Tỷ lệ trao đổi 

văn bản điện tử trong nội bộ 

cơ quan và với các cơ quan 

hành chính nhà nước trong 

tỉnh 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp số 

văn bản đi, đến trên hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và 

tổng số văn bản đi, đến thực tế 

rồi tính điểm theo công thức quy 

định 

Số liệu văn bản 

đi/đến trên hệ 

thống phần mềm 

và sổ văn bản 

(nếu có) 

6.  TCTP 7.1.4. Việc ứng dụng 

phần mềm chỉ đạo, điều hành 

công việc tại các phòng ban, 

đơn vị trực thuộc 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên 

hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành trực tuyến và 

tính điểm theo công thức quy 

định 

Hệ thống phần 

mềm. 

Báo cáo kết quả 

ứng dụng CNTT 

6 tháng, năm và 

thực tế kiểm tra 

tại đơn vị 

7.  TCTP 7.1.5. Chất lượng cổng Yêu cầu: Chấm điểm theo thang Cổng/Trang 



STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

 

thông tin điện tử điểm của Quyết định số 

2694/QĐ-UBND ngày 

17/09/2014, Quyết định 739/QĐ-

UBND ngày 22/3/2017 và tính 

điểm theo công thức quy định 

TTĐT của đơn vị 

8.  TCTP 7.1.6. Tỷ lệ TTHC 

cung cấp trực tuyến mức độ 3, 

4 có phát sinh hồ sơ trong 

năm 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến, 

báo cáo định kỳ của đơn vị và 

tính điểm theo công thức quy 

định 

Số TTHC cung 

cấp trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên 

Cổng dịch vụ 

công 

9.  TCTP 7.1.7. Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC được xử lý trực tuyến 

mức độ 3 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến, 

báo cáo định kỳ của đơn vị và 

tính điểm theo công thức quy 

định 

Số hồ sơ TTHC 

được xử lý trực 

tuyến mức độ 3 

trên Cổng dịch vụ 

công 

10.  TCTP 7.1.8. Tỷ lệ TTHC 

được xử lý trực tuyến mức độ 

4 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến, 

báo cáo định kỳ của đơn vị và 

tính điểm theo công thức quy 

định 

Số TTHC được 

xử lý trực tuyến 

mức độ 4Cổng 

dịch vụ công 

11.  TCTP 7.1.9. Tỷ lệ TTHC đã 

triển khai có phát sinh hồ sơ 

tiếp nhận/trả kết quả giải 

quyết qua dịch vụ BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và 

tính theo công thức quy định. 

 

Số liệu báo cáo 6 

tháng, cuối năm 

về dịch vụ BCCI 

12.  TCTP 7.1.10. Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC được tiếp nhận qua 

dịch vụ BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và 

tính theo công thức quy định. 

 

Số liệu báo cáo 6 

tháng, cuối năm 

về dịch vụ BCCI 

13.  TCTP 7.1.11. Tỷ lệ kết quả 

giải quyết TTHC được trả qua 

dịch vụ BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và 

tính theo công thức quy định. 

 

Số liệu báo cáo 6 

tháng, cuối năm 

về dịch vụ BCCI 

14.  TCTP 7.1.12. Báo cáo định kỳ 

6 tháng, năm về kết quả ứng 

dụng CNTT 

Yêu cầu:  

+ Nội dung báo cáo: Phải xác 

đầy đủ các nội dung về ứng dụng 

và PT CNTT của đơn vị. 

+ Đầy đủ các loại báo cáo theo 

quy định 

Báo cáo kết quả 

ứng dụng CNTT 

tại đơn vị (6 

tháng, năm) 

 



Phụ lục 3 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN  

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Công văn số 883 /STTTT-CNTT ngày 04 /10/2018 

 

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

 

1.  TCTP 1.6.1. Mức độ 

hoàn thành Kế hoạch 

tuyên truyền CCHC 

Yêu cầu:  

- Nội dung kế hoạch tuyên truyền 

phải xác định các nhiệm vụ cụ thể, 

có bố trí kinh phí thực hiện (thời 

gian ban hành Kế hoạch trong 

tháng 1 hàng năm); 

- Kết quả tuyên truyền CCHC phải 

thể hiện đầy đủ trong báo cáo định 

kỳ (Quý, 6 tháng, năm) của đơn vị 

về CCHC và có tài liệu kiểm 

chứng.  

- Tính tỷ lệ theo các nội dung, 

nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch và 

tính điểm theo công thức quy 

định. 

- Kế hoạch Tuyên 

truyền CCHC năm 

- Nội dung báo cáo 

kết quả tuyên truyền 

CCHC định kỳ 6 

tháng, năm.  

- Tài liệu chứng minh 

kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ theo kế 

hoạch. 

2.  TCTP 1.6.2. Thực hiện 

các hình thức tuyên 

truyền  

Yêu cầu: 

TC 1.6.2.2: Triển khai tuyên 

truyền nội dung CCHC thông qua 

các cuộc họp giao ban, hội nghị sơ 

kết, tổng kết (tổ chức hội nghị 

riêng về CCHC hoặc lồng ghép 

nội dung CCHC trong các cuộc 

hội nghị sơ kết, cổng kết các lĩnh 

vực khác) và trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị phải có chuyên 

mục CCHC, có đăng tin bài 

thường xuyên truyền truyền về 

CCHC. 

- Biên bản cuộc họp, 

hội nghị; giấy mời, 

tài liệu làm việc 

- Chuyên mục CCHC 

trên Cổng/Trang 

TTĐT và các bài viết 

đăng trên Cổng/Trang 

TTĐT các đơn vị. 

- Tài liệu kiểm chứng 

khác (nếu có). 

Yêu cầu: 

TC 1.6.6.2: Triển khai tuyên 

truyền nội dung CCHC thông qua 

hệ thống truyền thanh cơ sở và các 

phương tiện thông tin, đại chúng 

khác. 

 

- Các bài viết tuyên 

truyền về CCHC phát 

trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở (kiểm tra 

qua nhật ký truyền 

thanh cơ sở). 

- Hợp đồng tuyên 

truyền trên các cơ 



STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

 

quan thông tấn, báo 

chí 

- Tài liệu kiểm chứng 

khác (nếu có). 

3.  TCTP 7.1.1. Kế hoạch 

ứng dụng CNTT  

Yêu cầu: 

+ Nội dung kế hoạch: Phải xác 

định đầy đủ các nội dung về ứng 

dụng và PT CNTT của đơn vị; kết 

quả đầu ra của từng nhiệm vụ 

trong Kế hoạch, nêu rõ trách 

nhiệm triển khai của các phòng, 

ban, đơn vị liên quan, chi tiết mốc 

thời gian hoàn thành các nhiệm vụ 

trong năm; 

+ Thời gian ban hành: Trong quý 

4 của năm liền trước năm thực 

hiện kế hoạch 

Kế hoạch ứng dụng 

CNTT 

4.  TCTP 7.1.2. Mức độ 

hoàn thành kế hoạch 

ứng dụng CNTT 

 

Yêu cầu:  

Tính tỷ lệ theo các nội dung, 

nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch và 

tính điểm theo công thức quy 

định. 

Báo cáo kết quả ứng 

dụng CNTT 6 tháng, 

năm và thực tế kiểm 

tra tại đơn vị 

5.  TCTP: 7.1.3. Tỷ lệ trao 

đổi văn bản điện tử (có 

ký số) trên các phần 

mềm quản lý văn bản 

và chỉ đạo điều hành 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp số văn 

bản đi, đến trên hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và tổng số 

văn bản đi, đến thực tế rồi tính 

điểm theo công thức quy định 

Số liệu văn bản 

đi/đến trên hệ thống 

phần mềm và sổ văn 

bản (nếu có) 

6.  TCTP 7.1.4. Việc ứng 

dụng phần mềm chỉ 

đạo, điều hành công 

việc tại đơn vị 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên hệ 

thống phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành trực tuyến và tính 

điểm theo công thức quy định 

Hệ thống phần mềm. 

Báo cáo kết quả ứng 

dụng CNTT 6 tháng, 

năm và thực tế kiểm 

tra tại đơn vị 

7.  TCTP 7.1.5. Ứng dụng 

phần mềm một cửa điện 

tử tại đơn vị 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên hệ 

thống phần mềm một cửa điện tử 

tại đơn vị 

Hệ thống phần mềm. 

 

8.  TCTP 7.1.6. Tỷ lệ 

TTHC cung cấp trực 

tuyến mức độ 3, 4 có 

phát sinh hồ sơ trong 

năm 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến, báo 

cáo định kỳ của đơn vị và tính 

điểm theo công thức quy định 

Số TTHC cung cấp 

trực tuyến mức độ 3, 

4 trên Cổng dịch vụ 

công 



STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

 

9.  TCTP 7.1.7. Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC được tiếp nhận 

và xử lý trực tuyến mức 

độ 3 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến, báo 

cáo định kỳ của đơn vị và tính 

điểm theo công thức quy định 

Số hồ sơ TTHC được 

tiếp nhận và xử lý 

trực tuyến mức độ 3 

trên Cổng dịch vụ 

công 

10.  TCTP 7.1.8. Chất lượng 

cổng thông tin điện tử 

Yêu cầu: Chấm điểm theo thang 

điểm của Quyết định số 2694/QĐ-

UBND ngày 17/09/2014, Quyết 

định 739/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 và tính điểm theo công 

thức quy định 

Cổng/Trang TTĐT 

của đơn vị 

 

 

 



Phụ lục 4 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN  

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH  CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số 883 /STTTT-CNTT ngày 04 /10/2019 

 

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu 

kiểm 

chứng 
1.  TCTP 1.6.1. Mức độ hoàn thành 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC 

Yêu cầu:  

- Nội dung kế hoạch tuyên 

truyền phải xác định các nhiệm 

vụ cụ thể, có bố trí kinh phí 

thực hiện (thời gian ban hành 

Kế hoạch trong tháng 1 hàng 

năm); 

- Kết quả tuyên truyền CCHC 

phải thể hiện đầy đủ trong báo 

cáo định kỳ (Quý, 6 tháng, 

năm) của đơn vị về CCHC và 

có tài liệu kiểm chứng.  

- Tính tỷ lệ theo các nội dung, 

nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch 

và tính điểm theo công thức 

quy định. 

- Kế hoạch 

Tuyên 

truyền 

CCHC năm 

- Báo cáo 

kết quả 

tuyên truyền 

CCHC định 

kỳ 6 tháng, 

năm.  

- Tài liệu 

kiểm chứng 

khác chứng 

minh kết quả 

thực hiện 

các nhiệm 

vụ theo kế 

hoạch. 

2.  TCTP 1.6.2. Thực hiện các hình 

thức tuyên truyền  

Yêu cầu: 

TC 1.6.2.2: Triển khai tuyên 

truyền nội dung CCHC thông 

qua các cuộc họp giao ban, hội 

nghị sơ kết, tổng kết (tổ chức 

hội nghị riêng về CCHC hoặc 

lồng ghép nội dung CCHC 

trong các cuộc hội nghị sơ kết, 

cổng kết các lĩnh vực khác) và 

trên trang thông tin điện tử của 

đơn vị phải có chuyên mục 

CCHC, có đăng tin bài thường 

xuyên truyền truyền về CCHC. 

 

 

 

 

- Biên bản 

cuộc họp, 

hội nghị; 

giấy mời, tài 

liệu làm việc 

- Chuyên 

mục CCHC 

trên 

Cổng/Trang 

TTĐT và 

các bài viết 

đăng trên 

Cổng/Trang 

TTĐT các 

đơn vị. 

- Tài liệu 

kiểm chứng 

khác (nếu 

có). 

Yêu cầu: - Hợp đồng 



STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu 

kiểm 

chứng 

TC 1.6.6.2: Triển khai tuyên 

truyền nội dung CCHC thông 

qua các phương tiện thông tin, 

đại chúng 

 

tuyên truyền 

trên các cơ 

quan thông 

tấn, báo chí 

- Các phóng 

sự, video 

clip, bài viết 

tuyên 

truyền. 

- Tài liệu 

kiểm chứng 

khác (nếu 

có). 

3.  TCTP 4.1.1. Việc ứng dụng phần 

mềm chỉ đạo, điều hành công việc 

tại các phòng ban, đơn vị trực 

thuộc 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp 

trên hệ thống phần mềm quản 

lý văn bản và điều hành trực 

tuyến và tính điểm theo công 

thức quy định 

Hệ thống 

phần mềm. 

Báo cáo kết 

quả ứng 

dụng CNTT 

6 tháng, năm 

của đơn vị 

và thực tế 

kiểm tra tại 

đơn vị 

4.  TCTP 4.1.2. Tỷ lệ trao đổi văn 

bản điện tử trong nội bộ cơ quan 

và với các cơ quan hành chính 

nhà nước trong tỉnh 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp 

trên hệ thống phần mềm và 

tính điểm theo công thức quy 

định 

Hệ thống 

phần mềm. 

Báo cáo kết 

quả ứng 

dụng CNTT 

6 tháng, năm 

của đơn vị 

và thực tế 

kiểm tra tại 

đơn vị 

5.  TCTP 4.1.3. Chất lượng cổng 

TTĐT (chấm điểm theo quy định 

của UBND tỉnh) 

Yêu cầu: Chấm điểm theo 

thang điểm của Quyết định số 

2694/QĐ-UBND ngày 

17/09/2014, Quyết định 

739/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 và tính điểm theo 

công thức quy định 

Cổng/Trang 

TTĐT của 

đơn vị 

6.  TCTP 4.1.4.1. Tỷ lệ TTHC cung 

cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có 

phát sinh hồ sơ trong năm 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp 

trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến, báo cáo định kỳ của đơn 

Số TTHC 

cung cấp 

trực tuyến 



STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm 

Tài liệu 

kiểm 

chứng 
vị và tính điểm theo công thức 

quy định 

mức độ 3, 4 

trên Cổng 

dịch vụ công 

7.  TCTP 4.1.4.2. Tỷ lệ hồ sơ TTHC 

được xử lý trực tuyến mức độ 3 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp 

trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến, báo cáo định kỳ của đơn 

vị và tính điểm theo công thức 

quy định 

Số hồ sơ 

TTHC được 

xử lý trực 

tuyến mức 

độ 3 trên 

Cổng dịch 

vụ công 

8.  TCTP 4.1.4.3. Tỷ lệ TTHC được 

xử lý trực tuyến mức độ 4 

Yêu cầu: Kiểm tra trực tiếp 

trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến, báo cáo định kỳ của đơn 

vị và tính điểm theo công thức 

quy định 

Số TTHC 

được xử lý 

trực tuyến 

mức độ 4 

trên Cổng 

dịch vụ công 

9.  TCTP 4.1.5.1. Tỷ lệ TTHC đã 

triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp 

nhận/trả kết quả giải quyết qua 

dịch vụ BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và 

tính theo công thức quy định. 

 

Số liệu báo 

cáo 6 tháng, 

cuối năm về 

dịch vụ 

BCCI 
10.  TCTP 4.1.5.2. Tỷ lệ hồ sơ TTHC 

được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và 

tính theo công thức quy định. 

 

Số liệu báo 

cáo 6 tháng, 

cuối năm về 

dịch vụ 

BCCI 
11.  TCTP 4.1.5.3. Tỷ lệ kết quả giải 

quyết TTHC được trả qua dịch vụ 

BCCI 

Yêu cầu:  

Kiểm tra các số liệu báo cáo và 

tính theo công thức quy định. 

 

Số liệu báo 

cáo 6 tháng, 

cuối năm về 

dịch vụ 

BCCI 
12.  TCTP 4.1.6. Báo cáo định kỳ 6 

tháng, năm về kết quả ứng dụng 

CNTT 

Yêu cầu:  

+ Nội dung báo cáo: Phải xác 

đầy đủ các nội dung về ứng 

dụng và PT CNTT của đơn vị. 

+ Đầy đủ các loại báo cáo theo 

quy định 

Báo cáo kết 

quả ứng 

dụng CNTT 

tại đơn vị (6 

tháng, năm) 
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